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Høringssvar - Produksjon av arkivuttrekk til Norsk helsearkiv 

Vi viser til høringsbrev fra Direktoratet for e-helse av 19.11.2020 om standarden «Produksjon av 
arkivuttrekk til Norsk helsearkiv». 
 
Standarden for produksjon av arkivuttrekk gjelder for de offentlige og private virksomheter i 
spesialisthelsetjenesten som skal avlevere sine pasientjournalsystem til Helsearkivregisteret, som 
forvaltes av Norsk helsearkiv. Ifølge Helsearkivforskriften § 2 a) er formålet med 
Helsearkivregisteret er å motta og sikre pasientarkiv fra spesialisthelsetjenesten.  
 
Ettersom virkeområdet for Norsk helsearkiv er spesialisthelsetjenesten, avleverer ikke kommunal 
sektor uttrekk fra sine elektroniske pasientjournaler til Norsk helsearkiv, slik at standarden for 
produksjon av arkivuttrekk ikke gjelder for kommunal sektor. Kommunal sektor har etablert egne 
metodikker, standarder og løsninger for arkivuttrekk fra elektroniske pasientjournaler i 
primærhelsetjenesten. Disse er i ulik grad basert på gjeldende standard; EPJ Standard del 5: 
Arkivuttrekk (HIS 80509:2015).   
 
Det fremgår av høringsnotatet at "Produksjon av arkivuttrekk til Norsk helsearkiv" er en 
videreutvikling av EPJ Standard del 5: Arkivuttrekk fra 2015. Direktoratet for e-helse ber 
høringsinstansene om å vurdere om standarden inneholder tilstrekkelig informasjon for 
helhetsforståelsen av avleveringsprosessen.  
 
KS ønsker å bemerke at EPJ Standard del 5: Arkivuttrekk er fra 2015, og Riksarkivaren besluttet 
den 15.11.2016 at standarden skulle være obligatorisk for virksomheter som skal avlevere 
elektroniske pasientjournaler til Norsk helsearkiv. Etter dette er det vedtatt nye 
bevaringsbestemmelser for pasient- og journalopplysninger i kommunale og fylkeskommunale 
helse- og omsorgstjenester som trådte i kraft 1. januar 2020, jf Riksarkivarens forskrift § 7-29.  
 
KS finner det overraskende at mulige konsekvenser av forholdet rundt nye kommunale 
bevaringsbestemmelser eller pågående arbeider med etablering av felles journal for kommunal 
sektor (Akson) ikke er utredet. Vi ønsker også å bemerke at Helseplattformens arkitektur gjør det 
unaturlig å skille mellom avlevering av pasientjournaler fra spesialisthelsetjenesten og 
primærhelsetjenesten, ettersom dette vil vært tett integrert. 
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KS mener derfor at det er behov for en utredning av dokumentasjon i helsetjenesten samlet sett, 
både primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Det er nødvendig å fastsette hvordan 
denne dokumentasjonen skal forvaltes med tanke på framtidig bevaring, uavhengig av 
forvaltningsnivå.  KS anbefaler at en slik utredning gjennomføres for å sikre den ønskede 
helhetsforståelsen for avleveringsprosess, standarder for avlevering og fremtidig bruk av 
arkivmaterialet. 
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